
Z Á P I S N I C A č. 8 
 

zo zasadnutia komisie MsZ podnikateľskej činnosti konanej dňa 8. júna 2016 

 
Prezencia:  prítomní podľa prezenčnej listiny: 7 
 Neprítomní: 1 
 
Program zasadnutia: 

1.      privítanie členov a zástupcov SCR 
2.      predstavenie VZN o odpadoch 
3.      prerokovanie zmien VZN o hospodárení s majetkom mesta 
4.      prerokovanie žiadosti „Občianske združenie CoreFit“ ohľadom prenájmu pozemkov 

na výstavbu športovo relaxačného areálu na Slnečných jazerách (bývalá Drevená 
dedina) 

5.      Záver 

 
Dňa 8. júna 2016 o 15.00 hod. v sobášnej sieni MsÚ v Senci zasadala komisia MsZ – Komisia 
podnikateľskej činnosti. 

 
1. prítomných členov a prizvaných privítala predsedníčka komisie MsZ – komisie 

podnikateľskej činnosti Ing. Mária Hudáková.  
 

2. Komisia na žiadosť SCR o stanovisko k prenájmu pozemkov na výstavbu Športovo 
relaxačného areálu na Slnečných jazerách juh prerokovala predložený návrh  od 
Občianskeho združenia CoreFit, Lichnerova 35, 90301 Senec. Všetci prítomní 
členovia hlasovali proti navrhovanému prenájmu pozemkov. Podľa priloženého 
vizuálu je navrhovaná vybavenosť na najlukratívnejšom pozemku nedostatočne 
atraktívna a vzhľadom na veľkosť prenajímanej plochy, by na ploche malo byť väčšie 
množstvo zábavne –relaxačných zariadení, prípadne aby bola možnosť aj kultúrneho 
využitia. Členovia sa zhodli na návrhu p. Frča, aby mesto vyhlásilo „súťaž“ pre 
obyvateľov mesta, ktorým by navrhli využitie daného priestoru /na základe vopred 
určených kritérií – šport, kultúra/. Pani Ing. Kováczová je tiež toho názoru, že by tam 
malo vzniknúť atraktívnejšie športovo spoločenské zariadenie, ktoré by vzišlo zo 
súťaže kreatívnych návrhov. Následne by mesto na základe víťazného návrhu mesto 
mohlo vyhlásiť verejnú súťaž pre prípadných záujemcov od prenájom tejto oblasti. Na 
nájom tohto lukratívneho pozemku mesta by mala prebehnúť verejná súťaž, pretože 
cena podľa VZN je minimum, ktoré mesto môže žiadať. Nesúhlasíme s prenájmom 
tohto pozemku na podnikateľské účely bez verejnej súťaže.  

3. Pani predsedníčka predstavila komisii návrh nového VZN o odpadoch, pričom 
upozornila, najmä na problémy separácie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu 
(sklo, papier, plasty) u podnikateľských subjektov. Na základe problémov dala p. 
predsedníčka návrh, aby sa spravila kontrola všetkých podnikateľských subjektov na 
území mesta Senec s prízvukom na separovanie KO. Všetky pripomienky k návrhu 
VZN si prítomná pani Ing. Kolozsváriová zapísala. 

4. Komisia dostala na prerokovanie žiadosť p. R. Kľúčika o nájom pozemku na Hollého 
ulici za účelom vybudovania parkoviska pre zamestnancov novovznikajúcej 



reštaurácie v polyfunkčnom objekte Helios I. Komisia jednohlasne návrh zamietla, 
z dôvodu zabratia existujúceho chodníka a výsadba stromov by bránila v premávke.  

5. Komisia prerokovala aj žiadosť spoločnosti Prometal Slovensko, s. r. o., 
Hviezdoslavova 9 o vybudovanie novej letnej terasy na Športovej ulici (pred novo 
vybudovanou prevádzkou Palacinkárne). Členovia komisie odsúhlasili žiadosť 
v pomere 5 hlasov „za“ – 1 hlas „proti“.  

6. Bod prerokovanie VZN o hospodárení s majetkom mesta odsunuli na ďalšie rokovanie 
kedy bude prítomní aj pán Ing. Šúplata. 

7. Komisia si na záver zasadnutia predbežne dohodla termíny ďalších zasadnutí, a to:  
   21. septembra 2016 – streda 
   19. októbra 2016 – streda 
   30. novembra 2016 – streda  

 
 
Ing. Mária Hudáková Predsedníčka komisie podnikateľskej činnosti 
 
Zapísal: Michal Meszáros - tajomník 

 
 


